Audio Media Streamer

ลายเซ็นที่ประทับอยู่ที่หน้าเครื่องก็เป็นเสมือนพันธะสัญญาที่ไม่มีวันหมดอายุ
ว่าสินค้าของนายคนนี้จะสะท้อนตัวตนของเขาออกมาอย่างหมดเปลือก ลองคิดดูสิ
ครับว่าลงทุนเอาตัวเข้าแลกเสียขนาดนี้จะมีสักกี่คนเล่าครับที่กล้าท�ำของห่วยๆ ออก
มาให้คนเขาก่นด่าไปยันรุ่นลูกรุ่นหลาน
เมื่อหลายปีก่อนผมมีโอกาสได้รู้จักเครื่องเสียงสัญชาติฝรั่งเศสยี่ห้อหนึ่ง เป็น
เครื่องเสียงจากผู้ผลิตเล็กๆ ชื่อเรียกง่ายแต่อ่านยากที่มีสินค้าอยู่เพียงแค่ไม่กี่รุ่นแต่
สามารถแบ่งปันพืน้ ทีใ่ นนิตยสารเครือ่ งเสียงชือ่ ดังของอเมริกาได้ตงั้ หลายหน้า เครือ่ ง
เสียงยี่ห้อนี้มีชื่อว่า วายบีเอ YBA ซึ่งมันถูกย่อมาจากชื่อของ Yves-Bernard Andre
ซึ่งรับบทบาทเป็นทั้งผู้ก่อตั้งและดีไซเนอร์ผู้ออกแบบ
ผมจ�ำได้ว่าเครื่องเสียงของ YBA นั้นมีดีไซน์ที่ดูเผินๆ ก็เหมือนเครื่องเสียงทั่วไป
แต่ถ้าหากพิจารณาอย่างถ้วนถี่แล้วจะพบว่าเครื่องเสียงยี่ห้อนี้เขาใส่ใจในทุกราย
ละเอียด ว่ากันไปตัง้ แต่รปู ลักษณ์ภายนอกจนถึงการออกแบบวงจรทีอ่ ยูข่ า้ งใน แม้แต่
น�้ำเสียงที่ถ่ายทอดออกมาก็รู้สึกได้ถึงความพิเศษนี้เช่นกัน
ผมไม่ได้พบเจอเครื่องเสียง YBA มาแล้วหลายปี จนกระทั่งเมื่อเร็วๆ นี้ทราบว่า
มีตัวแทนน�ำเข้ามาขายแล้ว ผมบอกตัวเองว่าถ้าได้ลองเล่นเครื่องเสียงยี่ห้อนี้อีกครั้ง
สิง่ ทีผ่ มอยากทราบก่อนเพือ่ นคือ ดีเอ็นเอของ Yves-Bernard Andre ยังอยูใ่ นเครือ่ ง
เสียงยี่ห้อนี้ไหม?

YBA Media Streamer
เมื่อผมสอบถามถึงข่าวคราวความเป็นไปในสินค้าเครื่องเสียงรุ่นใหม่ของ YBA คุณโจ้
แห่งร้าน Sound Box ซึง่ เป็นตัวแทนจ�ำหน่ายในปัจจุบนั แนะน�ำว่าเครือ่ งเสียงตระกูล
Heritage Series ของ YBA นั้นน่าสนใจเป็นพิเศษ เนื่องจากราคาไม่สูงมากและยังมี
ความเป็น YBA อยู่ครบถ้วน
ผมเห็นด้วยว่าจะเป็นจริงตามนั้นโดยเฉพาะกับเครื่องเล่นมีเดียสตรีมเมอร์รุ่น
MP100 ซึง่ ตอบโจทย์ทงั้ ความทันสมัยและดีไซน์ทไี่ ม่ได้ทงิ้ ดีเอ็นเอของ YBA ทีผ่ มเคย
รู้จักมาก่อนเลย
ดีไซน์ภายนอกของเครื่องเล่นมีเดียสตรีมเมอร์ MP100 นั้นถือว่ามีความโดด
เด่นโดยเฉพาะตัวเครื่องที่ท�ำจากอะลูมิเนียมทั้งตัว ท�ำให้มีน�้ำหนักค่อนข้างเบา (5.2
กิโลกรัม) แต่ในขณะเดียวกันก็ยงั มีความแน่นหนาแข็งแรงด้วย ใจกลางหน้าปัดเครือ่ ง
เป็นจอแสดงผลแอลซีดสี สี่ ที สี่ ามารถแสดงภาพกราฟิกตลอดจนข้อมูลต่างๆ เพือ่ ช่วย
ให้การใช้งานมีความสะดวกคล่องตัวมากขึ้น
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HERITAGE
MP100

ผมค่อนข้างให้ความสนใจ
กับสินค้าที่ตัวเจ้าของหรือ
ผู้ก่อตั้งลงทุนใช้ชื่อของ
ตัวเองมาเป็นชื่อยี่ห้อเป็น
พิเศษ ผมคิดว่าคนที่กล้า
เอาชื่อของตัวเองมาเป็น
ประกันนี่เท่ากับว่าสินค้า
ทุกรุ่นของเขามีลายเซ็นของ
เขาประทับอยู่ทั้งหมด เป็น
รุ่นพิเศษ เป็นรุ่น
ลายเซ็นด้วยกันทั้งหมด ไม่
ต้องรอท�ำรุ่นลิมิเต็ดเอดิชัน
ออกมา

077

TEXT มนตรี คงมหาพฤกษ์ PHOTO ฐานทอง กาญจน์ภูดิส

GM2000

GM2000

072

MARCH 2013
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ผมได้ลองระบบ Internet Radio ตลอดจนอินพุตอย่าง iPod เพียงเพือ่ ให้รวู้ า่
มันสามารถท�ำงานได้อย่างทีผ่ ผู้ ลิตเขาว่าไว้แต่คงไม่ได้ไปคาดคัน้ เรือ่ งคุณภาพเสียงมาก
เท่าส่วนอืน่ ๆ ผมพบว่าช่องอินพุต iPod ของ MP100 รองรับการเชือ่ มต่อสัญญาณ
กับขัว้ ต่อใหม่ของ Apple อย่าง lightning connector แต่ไม่สามารถจ่ายกระแสได้
มากพอจะชาร์จ iPad4 ได้ การควบคุมการเล่นเพลงจาก iDevice สามารถท�ำได้ทงั้
ในตัว iDevice เองหรือจะควบคุมจากตัวเครือ่ ง MP100 ก็ได้เช่นกัน
แม้ว่าการควบคุม MP100 จะสามารถท�ำได้โดยตรงจากรีโมตคอนโทรลของ
เครื่อง แต่มีวิธีที่สามารถท�ำได้ง่ายกว่านั้นโดยอาศัยความสามารถทางด้านระบบ
network ของตัวเครื่องเอง ซึ่ง MP100 นั้นสามารถท�ำหน้าที่เป็นได้ทั้ง DMP
(Digital Media Player) และ DMR (Digital Media Renderer)
ในโหมดการสตรีมเพลงมาเล่นผ่านระบบ network นัน้ ถ้าควบคุมสัง่ งานโดย
ใช้รีโมตคอนโทรลของเครื่อง MP100 จะท�ำหน้าที่เป็น DMP โหมดนี้ตัวเครื่องจะ
สามารถโชว์ภาพปกหรือ cover art ของไฟล์เพลงที่เล่นอยู่ (ถ้ามี) บนหน้าจอแอล
ซีดีของเครื่อง แต่การควบคุมในระยะไกลอาจจะมองเห็นไม่สะดวกนัก

ผมทราบมาว่าตัวเครือ่ ง MP100 ทีผ่ มได้รบั มาทดสอบนีผ้ า่ นการใช้งานมาบ้างแล้ว หลังจากเปิดฟังไป 2-3
วัน ผมรู้สึกได้ว่าเสียงมันดีขึ้นได้อีก ปลายแหลมทอดตัวราบรื่นและพลิ้วไหวได้มากขึ้น ไม่มีลักษณะขาดๆ
เกินๆ ในบางครั้งเหมือนช่วงแรก
ระบบการเชื่อมต่อกับ network ของเครื่องสามารถเลือกใช้งานได้ทั้งระบบใช้สาย (wire) และไร้
สาย (wireless) โดยเฉพาะอย่างหลังนั้นยิ่งสะดวกมากขึ้นด้วยการรองรับ WPS ซึ่งเป็นมาตรฐานความ
ปลอดภัยของการใช้งานระบบไร้สายที่ถูกก�ำหนดขึ้นโดย Wi-Fi Alliance เป้าหมายคือการลดขั้นตอน
ความยุ่งยากในการเข้ารหัส
ผมทดลองเชื่อมต่อทั้งระบบไร้สายและใช้สายกับเครื่อง MP100 ทุกอย่างราบรื่นดี หลังจากเชื่อม
ต่อ MP100 เข้ากับระบบอินเตอร์เน็ตสิ่งแรกที่ผมท�ำคือการตรวจสอบและอัพเดตเฟิร์มแวร์ เช่นเดียวกับ
การทดสอบเครื่องเสียงอื่นๆ ที่สามารถอัพเดตเฟิร์มแวร์ได้ทางระบบ network และพบว่าเครื่องสามารถ
อัพเดตเฟิร์มแวร์ล่าสุดมาติดตั้งได้อย่างราบรื่นโดยใช้เวลา 8-10 นาทีโดยประมาณ
นอกจากหน้าจอแสดงผลแอลซีดีที่หน้าเครื่อง MP100 ยังมีรีโมตคอนโทรลอินฟราเรดที่เราคุ้นเคย
มาให้ใช้งานควบคุมสัง่ งานได้ทกุ ฟังก์ชนั รีโมตนีย้ งั สามารถใช้งานร่วมกับเครือ่ งเล่นซีดแี ละแอมป์ของ YBA
ได้ด้วยครับ การเข้าถึงเมนูใช้งานส่วนต่างๆ ของ MP100 ใครที่เคยใช้เครื่องเล่นระบบ network player
หรือเคยใช้ระบบอินเตอร์เฟสของ iPod แบบดั้งเดิมคงคุ้นเคยกับเมนูในลักษณะเดียวกันนี้อยู่แล้ว แต่ใคร
ทีย่ งั ไม่คนุ้ เคยผมว่าก็สามารถเรียนรูไ้ ด้ไม่ยากเลยเช่นกันเพราะเมนูในลักษณะนีเ้ ริม่ มีใช้กนั แพร่หลายเป็น
สากล หน้าจอแสดงผลของเครื่องสามารถเปลี่ยนภาพพื้นหลังหรือ Background Theme ได้ถึง 4 แบบ

• หน้าจอแอลซีดขี องเครือ่ งเวลาเจอภาษาไทย

• ภาษาไทยก็
แต่ถา้ คอนโทรลผ่านแอพอย่าง PlugPlayer
ไม่ใช่ปญ
ั หา
ดังนัน้ ถ้าจะให้สะดวกมากกว่าผมแนะน�ำให้คณ
ุ ใช้งาน MP100 ในโหมด DMR
โดยใช้การควบคุมผ่านอุปกรณ์อื่นอย่างเช่น iPod, iPhone หรือ iPad ร่วมกับ
แอพพลิเคชันอย่าง PlugPlayer ซึ่งนอกจากจะสะดวกกว่าแล้วยังจะได้ประโยชน์
ทางด้านอืน่ มาเพิม่ มาด้วยไม่วา่ จะเป็นความสามารถในการแสดงผลตัวหนังสือภาษา
ไทยบนหน้าจออุปกรณ์ iPod, iPhone หรือ iPad ของคุณ ซึ่งหน้าจอแอลซีดีของ
MP100 ไม่สามารถท�ำได้ ตลอดจนการสร้าง playlist และความรวดเร็วฉับไวใน
การเข้าถึงหรือ browse เข้าไปใน music library
สิ่งหนึ่งที่ผมติติง YBA : MP100 คือมันไม่มีฟรีแอพฯ เฉพาะที่เขียนขึ้นมา
ส�ำหรับสั่งงานผ่านระบบ network เหมือนที่ยี่ห้ออื่นๆ เขามีกัน ส่วนนี้ถ้าสามารถ
ปรับปรุงได้ในอนาคตจะเป็นอะไรที่ดีมากเพราะไม่เช่นนั้นแล้วผู้ใช้งานจะต้องจ่าย
เงินเพิ่มเพื่อซื้อแอพฯ อย่าง PlugPlayer มาใช้ซึ่งไม่น่าจะเกิดขึ้นแล้วกับเครื่อง
เล่นรุ่นใหม่ที่ทันสมัยอย่างนี้ จริงอยู่ว่ามีแอพฯ ฟรีทั่วไปจ�ำนวนหนึ่งที่สามารถท�ำ
หน้าที่ได้อย่าง PlugPlayer แต่เท่าที่ผมลองใช้งานมาพบว่ามันมีปัญหามากมาย
จนเกินกว่าจะยอมรับได้

• ใช้งานได้อย่างราบรืน่ กับ iDevices ทัง้ รุน่ เก่าและรุน่ ใหม่
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MP100 เป็นเครื่องเสียงขนาดฟูลไซส์ปกติ ดีไซน์ภายนอกดู
เรียบง่ายแต่แอบแฝงด้วยความเก๋ไก๋ของสวิตช์แบบโยกที่ถูกใช้
แทนสวิตช์แบบปุ่มกดที่เห็นได้ในเครื่องเสียงทั่วไป ตลอดจนขา
รองเครื่องที่เป็นแบบ 3 ขา สองขาด้านหลังเครื่องมีผิวสัมผัส
เป็นยาง ในขณะที่ขารองเครื่องที่เหลือท�ำจากวัสดุเนื้อแข็ง
(ขารองเครือ่ งแบบนีพ้ บเห็นใน Heritage Series รุน่ อืน่ ด้วยครับ)
การออกแบบด้านหน้าของเครือ่ งเรียบง่ายและดูมรี สนิยม
ครับ สาเหตุหนึ่งมาจากที่มันไม่มีไดร์ฟอ่านแผ่นหรือฮาร์ดดิสก์
ไดร์ฟใดๆ ทั้งสิ้น ด้านหลังเครื่องนั้นอุดมด้วยขั้วต่อสัญญาณทั้ง
ทางฝัง่ ดิจติ อลอินพุต/เอาต์พตุ และขัว้ ต่อสัญญาณอะนาล็อกทัง้
แบบบาลานซ์และอันบาลานซ์ นอกจากนัน้ ยังมีจดุ ต่อเสาอากาศ
ของระบบ wireless network มาให้ด้วยต่างหาก
เครื่องเล่น MP100 สนับสนุนไฟล์เพลงนามสกุล AIFF,
WAV(LPCM), FLAC, MP3, WMA, AAC (local file) รวมถึง
ไฟล์ MP3 และ WMA ส�ำหรับระบบเสียง Internet radio วงจร
ภาคถอดรหัสสัญญาณเสียงใช้ชพิ DAC Wolfson WM8740 ซึง่
รองรับสัญญาณดิจติ อลขึน้ ไปถึงระดับ 24bit/192kHz นอกจาก
นัน้ ยังใช้ภาคจ่ายไฟเลีย้ งวงจรแบบ linear power supply แล้ว
ยังเลือกใช้หม้อแปลงไฮเกรดอย่าง R-core transformer ที่มี
คุณสมบัติทางเทคนิคเป็นเลิศ ส�ำหรับส่วนประกอบอื่นๆ นั้นไม่
ได้รบั การเปิดเผยจากผูผ้ ลิตมากนักแต่เท่าทีส่ ำ� รวจจากสายตาก็
ถือว่าอยู่ในมาตรฐานของเครื่องเสียงระดับนี้
ขัว้ ต่อ Ethernet หรือระบบ network ทีเ่ ชือ่ มต่อด้วยสาย
สัญญาณเป็นระบบ 10/100Base-T (RJ45) ส่วนระบบไร้สายนัน้
เป็น Wi-Fi IEEE 802.11 b/g ทั้งสองส่วนรองรับ WPS, DLNA
1.0/1.5, UPnP ในโหมด DMP/DMR รวมถึง Internet Radio
services (V Tuner) ซึง่ ถือว่าค่อนข้างทันยุคทันสมัยในปัจจุบนั
ขั้วต่อ Digital input ประกอบไปด้วย อินพุต AES/EBU
(2V p-p @ 110 Ohm), Coaxial (75 Ohm), USB (PC),
USB (Host), iPod ส่วนขั้วต่อสัญญาณ Digital output ให้มา
ทั้ง Coaxial (0.5V p-p @ 75 Ohm) และ Optical ส�ำหรับ
สัญญาณ Analog output จะมีระดับความแรงสัญญาณอยู่ที่
2V ส�ำหรับช่องอันบาลานซ์ และ 4V ส�ำหรับช่องบาลานซ์

การใช้งานและการควบคุมผ่านระบบ Network
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แม้ว่าโดยนิยามแล้ว MP100 จะเป็นเครื่องเล่นมีเดีย
สตรีมเมอร์หรือเน้นที่ความสามารถด้าน network audio เป็น
หลักแต่ที่จริงแล้วผมอยากจะเรียก MP100 ว่าเป็นเครื่องเล่น
ดิจิตอลมีเดียสมัยใหม่หรือ modern digital audio player
มากกว่า เพราะนอกจากการสตรีมไฟล์เพลงเล่นผ่านระบบ
network ทีส่ ามารถรองรับ high resolution audio ได้ถงึ ระดับ
24/192 แล้วมันยังมีอินพุตส�ำหรับเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ดิจิตอล
ออดิโออื่นๆ ได้อีกรอบด้าน ไม่ว่าจะเป็นอินพุต USB ส�ำหรับ
การเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ อินพุต USB ส�ำหรับอุปกรณ์พก
พาตระกูลไอของแอปเปิ้ล อินพุต USB ที่อ่านไฟล์เพลงโดยตรง
ตลอดจนอินพุตดิจิตอล coaxial และ AES/EBU ส�ำหรับเครื่อง
เล่นประเภทดิจิตอลทรานสปอร์ต
ถ้าจะนิยามให้เข้าใจง่ายกว่านี้ MP100 ก็คืออุปกรณ์
ประเภท DAC ตัวหนึ่งที่มีอินพุตให้เลือกใช้งานได้หลากหลาย
รูปแบบ และนี่คือ ‘ปัจจุบันและอนาคต’ ของการเล่นเพลงที่
ไม่ตอ้ งอาศัยฟอร์แมตของออปติคอลดิสก์ (สือ่ บันทึกข้อมูลเสียง
อย่างเช่น CD, SACD หรือ DVD-Audio) ใดๆ เหมือนที่เคยเป็น
มาอีกต่อไป

อัลบั้มที่ใช้ ในการทดสอบ

ไฟล์ 24/192 อัลบัม้ Meet Me in London เป็นอีกหนึง่ งานเพลง high resolution ที่
ฟังกับ MP100 ได้อร่อยเหาะ งานชุดนีไ้ ด้เผยให้เห็นถึงการตอบสนองต่อจังหวะและไดนามิก
เสียงในช่วงสเกลเสียงเล็กๆ ที่ดีเยี่ยมของเครื่องเล่นตัวนี้ มันท�ำให้เสียงร้องและเครื่องดนตรี
อะคูสติกธรรมดาของ Sabina Sciubba และ Antonio Forcione ฟังดูไม่ธรรมดาก็เพราะ
มันได้ถา่ ยทอดจิตวิญญาณของนักร้องนักดนตรีออกมาด้วย มวลเสียงทีล่ อยเด่นออกมาจาก
ล�ำโพงมีรายละเอียดมากกว่าเสียงที่หูได้ยิน ในเพลง ‘Take Five’ การใช้เสียงของ Sabina
Sciubba เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังงานและไดนามิกระดับ ‘ขนลุกซู่’ ที่จะสัมผัสได้จากนักร้อง
ระดับมืออาชีพเท่านั้น
Rebecca Pidgeon : The Raven เวอร์ชนั 24/176.4 เป็นอีกหนึง่ งานเพลงที่ MP100
ให้เสียงออกมาน่าได้น่าฟัง ผมได้ยินเสียงร้องที่ชัดถ้อยชัดค�ำ  ฟังสบาย และมีอาการแหบ
แห้งในเนื้อเสียงน้อยมากที่สุดครั้งหนึ่งตั้งแต่ที่เคยฟังมา ลักษณะนี้ใกล้เคียงกับที่ผมได้ยิน
จาก Marantz : NA7004 รุ่นที่ออกมาล่าสุดในปัจจุบัน หรือแม้แต่เครื่องเสียงรุ่นเล็กอย่าง
Linn : Kiko เครื่องเล่นทั้งหมดนี้ได้แสดงให้เห็นชัดเจนมากว่าดิจิตอลเทคโนโลยีโดยเฉพาะ
ในส่วนของการแปลงสัญญาณดิจิตอลเป็นอะนาล็อกในปัจจุบันก้าวกระโดดขึ้นมาจากเมื่อ
10 ปีก่อนมากแค่ไหน

นอกจากไฟล์ high resolution แล้ว YBA : MP100 ยัง
เป็นเครื่องเล่นดิจิตอลสมัยใหม่ที่เล่นไฟล์รายละเอียดระดับซีดี
(16/44.4) ออกมาได้น่าฟังไม่แพ้ไฟล์ high resolution ผมไม่
ทราบรายละเอียดทางเทคนิคมากไปกว่าที่ผู้ผลิตบอกไว้ แต่เสียง
ที่ได้ฟังจากไฟล์ที่ผม rip เองมาจากแผ่นซีดีท�ำให้เข้าใจว่า อาจ
จะมีการท�ำอัพแซมปลิ้งในเครื่องเล่นตัวนี้
หลังจากที่ได้ลองฟังงานหลายชุดที่มีมาสเตอร์เป็นอะนา
ล็อก ผมว่าผมไม่ได้คิดไปเองแน่นอนว่าได้ยินเสียงเทปฮิสชัดเจน
เป็นพิเศษ ฟังดูเผินๆ อาจจะเป็นเรื่องที่น่าร�ำคาญแต่ผมกลับมอง
เป็นข้อดีว่านี่คือลักษณะการถ่ายทอดเสียงออกมาแบบไม่มีเม้ม
อย่างเช่นงานเพลงชุด Ballad with Luv ของ Salena Jones
บางเพลงผมได้ยินเสียงเทปฮิสชัดมากกว่าปกติ แต่อย่างไรก็ตาม
มันหาได้บดบังความเป็นดนตรีที่ถ่ายทอดออกมาจากตัว MP100
ซึ่งความรู้สึกคล้ายคลึงกันนี้ผมรับรู้ได้เช่นกันจากงานเพลงเก่า
ที่เป็นงานรีมาสเตอร์ซีดีแผ่นคู่อย่าง The Royal Ballet Gala
Performances : Ernest Ansermet, Royal Opera House
Orchestra เมื่อสตรีมเล่นผ่าน MP100 เพลงแล้วเพลงเล่า ความ
ลืน่ ไหลของเสียงดนตรีสามารถแทรกทะลุผา่ นเสียงเทปฮิสออกมา
ได้โดยปราศจากเงือ่ นไข เป็นการตอกย�ำ้ ทีช่ ดั เจนว่า YBA : MP100
ไม่ได้มีดีแค่หน้าตา สุ้มเสียงของมันยังเป็นจุดขายที่ดีได้อีกด้วย

ค�ำตอบส�ำหรับปัจจุบนั และอนาคต

น�ำเข้าและจัดจ�ำหน่ายโดย : Sound Box
โทร.0-2539-0090, 089-920-8297
ราคา : สอบถามตัวแทนจ�ำหน่าย

ในช่วงที่วงการเครื่องเสียงปรับตัวเข้าสู่ยุคใหม่ของดิจิตอล ยุคที่
มีเรามีมากกว่าเครื่องหมุนแผ่นดิสก์แล้วใช้แสงเลเซอร์อ่านข้อมูล
ออกมา ยุคที่เราสามารถใช้นิ้วเลือกจิ้มเพลงที่อยากฟังได้จาก
อุ ป กรณ์ แ ท็ บ เล็ ต หรื อ สมาร์ ท โฟนได้ อ ย่ า งง่ า ยดายราวกั บ มี
เวทมนตร์ หลายคนเป็นกังวลว่าวงการเครื่องเสียงเราจะสูญเสีย
ตัวตนและจุดยืนที่มีอยู่บนความเป็น High Fidelity ไปหรือไม่
ผมเคยบอกใครต่อใครที่มีความคิดเช่นนั้นว่าให้ลองเปิด
ใจและเปิดโลกเสียใหม่ และอย่ายึดติดอยู่กับความทรงจ�ำแสน
เลวร้ายที่เคยเกิดขึ้นกับดิจิตอลออดิโอในยุคซีพียูเพนเทียมและ
วินโดวส์รุ่นพระเจ้าเหา โลกของดิจิตอลที่เปลี่ยนไปได้พัฒนาทุก
สิ่งที่เกี่ยวข้องกับมันให้พัฒนาไปอย่างก้าวกระโดดแล้วในตลอด
ช่วงหลายปีที่ผ่านมา
แต่ถา้ เป็นตอนนีผ้ มสามารถอธิบายได้งา่ ยกว่านัน้ ด้วยให้เขา
นั่งฟัง YBA : MP100 และบอกเขาว่าค�ำตอบอยู่ตรงหน้าของเขา
แล้ว

Referenced Playlist

- Salena Jones : Ballad with Luv [flac, cd rip]
- BSO Plays Suntaraporn [flac, cd rip]
- The Royal Ballet Gala Performances [flac, cd rip]
- For Duke/Fatha (RealTime 24K GOLD CD) [flac, cd rip]
- Antonio Forcione & Sabina Sciubba : Meet Me in London [flac 24/192]
- Rebecca Pidgeon : The Raven [flac 24/176.4]

เครื่องเสียงร่วมการทดสอบ

ดิจติ อลทรานสปอร์ต - Apple Mac mini, Buffalo 2TB Ext.HDD (Audioquest
Carbon Firewire800 interface), Samsung R478 laptop
Software – Serviio (on Mac), JRiver18 (on Windows)
Digital Player & USB DAC – Chord : Qute HD, Audioquest : Dragonfly,
Marantz : NA7004
แอมปลิไฟล์ – YBA : Heritage A100
ล�ำโพง – Triangle : Comete Ltd, Wharfedale : Diamond 121
สายสัญญาณ – Nordost : Blue Heaven Leif Series (RCA, XLR), van den
Hul : The Hill Hybrid 3T
สายล�ำโพง – Nordost : Heimdall (bi-wire), Blue Heaven Leif Series,
Audioquest : X-2
สาย Mini to RCA - Audioquest : Big Sur
สายไฟเอซี - WyreWizard : Magus, Kimber Kable : PK10, Audioquest
: NRG1.5
Line Conditioner – Clef Audio : CleanSource-1SE
น�ำเข้าและจัดจ�ำหน่ายโดย :
Sound Box
โทร.0-2539-0090, 089-920-8297
ราคา : สอบถามตัวแทนจ�ำหน่าย
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อินพุต USB ส�ำหรับเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ PC เพื่อให้ MP100 ท�ำหน้าที่
เป็น USB DAC ตัวหนึ่งนั้น น่าเสียดายว่ามันท�ำได้ดีแค่ในระดับหนึ่ง คือ
รองรับไฟล์ high-resolution สูงสุดถึง 24/96 แต่ไม่สนับสนุนการเล่นไฟล์
native ที่ความถี่ sample 88.2kHz ความง่ายประการหนึ่งคือมันไม่ต้อง
ลงไดรเวอร์ใดๆ เพิ่มเติม ไม่ว่าจะใช้งานกับทั้งคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows
หรือ Mac OS
ส�ำหรับการสตรีมไฟล์มาเล่นผ่านระบบ network ผมลองเล่นแล้วถือว่า
เป็นไฮไลท์ของเครื่องเล่นตัวนี้เลยครับ เพราะรองรับไฟล์ high resolution
ขึ้นไปถึง native ระดับ 24/192 และให้อิสระในการควบคุมสั่งงานภายใต้
ข้อจ�ำกัดที่น้อยกว่า และถ้าคุณไม่มีปัญหากับระบบ network แบบใช้สาย
ผมแนะน�ำให้คณ
ุ ใช้การเชือ่ มต่อแบบนีเ้ พราะมันเสียงดีกว่า อีกทัง้ ยังสามารถ
เล่นไฟล์ high resolution ได้โดยราบรื่น ซึ่งระบบไร้สายบางครั้งยังพบการ
สะดุดของเสียงบ้างเนือ่ งจากการรับ-ส่งขาดความต่อเนือ่ งโดยเฉพาะกับไฟล์
24/176.4 หรือ 24/192 ซึ่งกินแบนด์วิธค่อนข้างมาก
นอกจากนั้นการเล่นเพลงโดยสตรีมผ่านระบบ network นี้ยังท�ำให้
MP100 เป็นเครือ่ งเล่นดิจติ อลสมัยใหม่ทใี่ ห้เสียงเครือ่ งดนตรีธรรมชาติออก
มาน่าฟังและมีความเป็นอะนาล็อกดีมาก หมายความว่ามันให้เสียงที่ฟังดูมี
ชีวิต มีจิตวิญญาณ เหมือนสิ่งที่มีลมหายใจสามารถจับต้องได้ ไม่แห้งแล้ง
ซังกะตายเหมือนเครื่องเล่นดิจิตอลในยุคก่อน
สุ้มเสียงโดยภาพรวมของ MP100 ฟังดูมีรายละเอียดแบบนุ่มนวล
เพลงในอัลบั้มที่การบันทึกเสียงมีความเป็นธรรมชาติสูงอย่าง Buena Vista
Social Club (24/88.2) ความไพเราะที่ผมรับรู้ได้จาก MP100 ต้องบอกว่า
อิ่มเอมเป็นที่สุดครับ ยิ่งผมหลับตาลงเบาๆ ในจินตนาการข้างหน้ารวมถึง
บรรยากาศรอบตัวผมก็ไม่ใช่ห้องฟังสี่เหลี่ยมอีกต่อไป ไฮไลท์อยู่ที่แทรค 1
‘Chan Chan’ และแทรคที่ 4 ‘Pueblo Nuevo’ โดยเฉพาะเสียงเปียโนใน
เวทีเสียงด้านซ้ายใน ‘Pueblo Nuevo’ ผมว่ามันฟังดูไม่มีความเป็นดิจิตอล
หลงเหลืออยูเ่ ลยแม้แต่นอ้ ย ยิง่ ช่วงทีม่ เี พอร์คสั ชัน่ เสริมเข้ามา ผมนีเ่ ผลอขยับ
มือไม้ โยกพลิ้วตัวตามไปด้วยอย่างลืมตัวเลยทีเดียว ท่อนเปียโนโซโล่เสียงที่
ออกมาเข้าขั้นอร่อยเหาะ ฟังแล้วอิ่มเลยจริงๆ

GM2000

GM2000
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คุณภาพเสียง...
ระบบ Network Audio คือจุดเด่น

